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BEVEZETÉS 
 

A klímaváltozás, illetve a fosszilis energiahordozók tartós és folyamatos áremelkedésének 
szinergikus hatására – világ- és hazai viszonylatban is – elıtérbe került a megújuló 
energiahordozók elıállítása és hasznosítása. Az alternatív energiaforrások terjedésének 
legfıbb indoka az energiaellátás biztonságának növelése, optimális esetben a teljes 
energetikai függetlenség megteremtése. Értekezésemben a biogáz energetikai célú 
elıállításával és felhasználásával foglalkozok. A biogáz létjogosultságát az energetikai 
szempontok mellett környezetvédelmi, EU-s elvárások és gazdasági megfontolások is 
indokolják, ugyanis környezetünk állapotának megırzése és az energiaigények hatékony, 
gazdaságos kielégítése a hagyományos és a megújuló energiaforrások harmonizált 
alkalmazásával oldható meg. 
 
 

1. KUTATÁSI FELADAT, CÉLKITŐZÉS 
 

Disszertációmban a biogáz elıállítás és hasznosítás kérdéskörének a komplexitását vizsgálom. 
Kutatásaimat a Pattantyús-Ábrahám Géza Doktori Iskola Gépészeti és energetikai rendszerek 
és folyamatok alprogramjának keretében végeztem. A biogáz elterjedését megalapozó 
kutatómunkám során feltételeztem, hogy adott körülményekhez és kiindulási feltételekhez 
hozzárendelhetı olyan energia elıállítási és hasznosítási technológia, amely ökonómiai, 
ökológiai és társadalmi szempontból is az optimális megoldáshoz közelít. Ennek megfelelıen 
kutatási feladatom általános célja: saját vizsgálati eredményekkel is alátámasztani, hogy a 
biogáz elıállítási és hasznosítási technológiai folyamatot együttesen, komplex rendszerként 
kell vizsgálni. A kutatás során elvégzendı feladatok: 

– A kísérleti fermentorokba a változó összetételő sertés hígtrágyához adagolt 
különbözı növényi eredető adalékféleségek biogázhozam fokozó és minıségjavító 
hatásának kísérleti kutatása. 

– A sertés hígtrágya alapon különbözı adalékanyagokból elıállított biogázok 
gázmotorokban történı hasznosíthatóságának vizsgálata energianyerési céllal, 
különös tekintettel a károsanyag kibocsátásra. 

 

A kutatási feladat kettıs célú, hiszen biogáz elıállítás és hasznosítás révén a koncentráltan 
jelentkezı szerves szennyezı anyagok környezetbarát hasznosítása és az energiatermelés 
együttesen valósítható meg. Kutatómunkám eredményeivel a biogáz elıállító és hasznosító 
létesítmények hazai elterjedését kívánom elısegíteni. Ennek érdekében konkrét példán 
keresztül meghatározom azt is, hogy egy adott sertéstelep hígtrágya problémájának EU 
konform kezelésével hogyan alakítható a telep stabil energiaellátó egységgé. A komplex 
megközelítés révén a fenntartható fejlıdés elvei is kiemelt hangsúlyt kapnak az értekezésben. 
 
 

2. TUDOMÁNYOS ELİZMÉNYEK 
 

2.1. BIOMASSZA ALAPÚ ENERGIATERMELÉS – BIOGÁZ 
 

Az energetika összetett rendszer, ennél fogva az energiatermelés és az energetikai átalakítás 
rendszerszemlélető gondolkodást kíván, amihez elsısorban szemléletváltásra van szükség. 
Elsıdleges szempont az energiaigény minél kisebb környezetterhelés mellett történı 
maradéktalan kielégítése, ennél fogva a különbözı mőszaki berendezések és létesítmények 
tervezése és mőködtetése során az ökológiai gondolkodásmódnak is egyre inkább 
érvényesülnie kell. [NEMCSICS, 2003.] A globális méretekben szőkülı energiaforrásokból és a 
megfékezhetetlenül bıvülı igényekbıl, továbbá a környezetszennyezés visszaszorításának 
szükségességébıl és a globális klímaváltozás veszélyébıl származó paradox helyzet egyre 
bonyolultabb feladatok megoldását követeli meg a mérnöktársadalomtól, a kutatóktól. 
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Hazánk természeti adottságaiból kiindulva meghatározó megújuló, illetve megújítható 
energiaforrásunk a biomassza lehet. [SEMBERY – TÓTH, 2004.] A különbözı összetételő 
biomasszából történı biogáz elıállítás lehetıségeivel számos hazai és külföldi egyetem, 
illetve kutatóintézet kutatói foglalkoztak és foglalkoznak. Az elsı biogázeljárás Humphrey 
Davy nevéhez főzıdik, aki almos istállótrágyával végezte kísérleteit. [BRAUN, 1982.] és 
[ZUBR, 1986.] elsıdlegesen az alapanyagok típusait és azok lebomlási tulajdonságait, míg 
[LLABRÉS-LUENGO – MATA-ALVAREZ, 1988.]; [WONG – CHEUNG, 1989.] és [MÜLLER ET AL., 
2003.] különbözı sertés hígtrágya alapú szubsztrátok anaerob lebonthatóságát és a különféle 
elıkezelı eljárások hozamfokozó hatását vizsgálták. [GUNASEELAN, 1997.]; [MATA-ALVAREZ 

ET AL., 2000.]; [LEHTOMÄKI – HUTTUNEN – RINTALA, 2006.]; [SVENSSON – BJÖRNSSON – 

MATTIASSON, 2007.]; [PANICHNUMSIN ET AL, 2010.] a trágyák (sertés, illetve szarvasmarha 
trágya) és a különféle növényi eredető anyagok (zabszalma, cukorrépa szelet, főszilázs stb.) 
fermentációját tanulmányozták. Kísérleteikben a pozitív szinergikus hatások magasabb 
fajlagos metánhozamok lehetıségét teremtették meg. Megállapították, hogy cukorrépa szelet 
adalékolás hatására nagyobb mennyiségő kén-hidrogén képzıdik a biogázban, illetve az 
adalékanyagok arányának tovább növelése a metántermelés csökkenését vonja maga után. 
 

[KALYUZHNYI ET AL., 2000.] a sertés hígtrágya integrált mechanikai, biológiai és fizikai-
kémiai kezelését kutatta. Kidolgozta az anaerob lebontás matematikai modelljét, numerikus 
kísérletekkel feltárta és leírta a fı szabályozó tényezıket. [TUKACS ET AL, 2010.] 
laboratóriumi és félüzemi méretekben végzett biogáz elıállítási kísérleteik alapján arra a 
következtetésre jutottak, hogy a laboratóriumi kísérletekben idıben elıbb jelentkeztek a 
fermentációs folyamattal kapcsolatos problémák, így prognosztizálhatóvá váltak a kísérleti 
üzemben várható változások. Ugyanakkor mind a laboratóriumi, mind pedig a félüzemi 
kísérlet fajlagos biogáz hozama, illetve metánhozama szinte azonos. 
 

Összességében megállapítható, hogy a szükségszerő energetikai struktúra átalakulást a 
biomassza alapú energetikai rendszerek jelenthetik. A biogáz elıállításának körülményeit 
vizsgáló kutatók a hozamfokozás lehetıségeit vizsgálták. A biogáz elıállítást különálló 
technológiaként, nem pedig komplex hasznosítási rendszer részeként kezelték. 
 
 

2.2. BIOGÁZOK FELHASZNÁLÁSA GÁZMOTORBAN 
 

A biogáz a földgázhoz hasonló, rendkívül sokoldalúan felhasználható gázhalmazállapotú 
anyag, azonban a földgázhoz képest eltérı tüzeléstechnikai és összetételbeli sajátosságokkal 
rendelkezik, ezért a földgáztüzeléshez képest eltérı feltételrendszert kíván. [KAPROS, 2009.] 
A számunkra hasznosítható energiamennyiség alapvetıen két tényezıtıl függ, egyrészt az 
egységnyi biomassza mennyiségbıl kinyerhetı, hasznosítható tüzelıanyag féleség 
mennyiségétıl és összetételétıl, másrészt az energiaátalakító berendezés hatásfokától. 
 

[SÁNDOR, 1965.] már az 1960-as években végzett kísérleteket a gázmotorok 
szükségességének indokolására. Kísérletsorozatai egyértelmően igazolták, hogy az Otto-
rendszerő motor minimális változtatással átalakítható gázüzemő motorrá oly módon, hogy az 
átalakított motor adott esetben különbözı minıségő gáz tüzelıanyaggal üzemeltethetı. 
[WONG, 1977.] metán és szén-dioxid keverék alternatív tüzelıanyagként történı hasznosítását 
tanulmányozta egyhengeres benzinüzemő négyütemő kísérleti gázmotorban. Eredményei azt 
mutatják, hogy a 65% metánt és 35% szén-dioxidot tartalmazó biogázzal történı 
motormőködtetés 22% alatti motorteljesítmény csökkenést eredményez, továbbá a HC, NOx 
és CO kibocsátás is csökken a benzinüzemhez viszonyítva. [NEYELOFF – GUNKEL, 1981.] a 
biogázok égésének modellezésével, szimulációjával foglalkozott. Kísérleteket folytattak 
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biogázokkal mőködtetett belsıégéső motorok optimális kompresszióviszonyának 
meghatározására, illetve vizsgálták a szén-dioxid gyulladási határra gyakorolt hatását. 
 

[MACARI – RICHARDSON, 1987.] szikragyújtású, kis főtıértékő gázokkal üzemeltetett motor 
mőködését vizsgálták. Kísérleteik során rámutattak az adiabatikus lánghımérséklet, a 
lángterjedési sebesség és a károsanyag kibocsátás szoros összefüggéseire. Lévén, hogy az 
egyes tüzelıanyagok eltérı tulajdonságokkal rendelkeznek, így különbségeket indikálnak a 
károsanyag kibocsátás vonatkozásában is. 
 

[KARIM – WIERZBA, 1992.] azt tanulmányozták, hogy a biogázok üzemanyagként történı 
hasznosítása hogyan befolyásolja az adott motor teljesítményét és egyéb paramétereit. 
Megállapították, hogy a szén-dioxid jelenléte szignifikánsan befolyásolja a metán 
termodinamikai, kinetikai és égési tulajdonságait is.  
 

A tüzeléstechnikai célú kutatások meghatározó hazai bázisintézményei az inert tartalmú, 
alacsony főtıértékő gázok – közöttük a biogázok – eltüzelésének lehetıségeit, alkalmazásuk 
mőszaki-gazdasági hatását vizsgálják, a tüzelési technológiák folyamatos fejlesztését, a 
biomassza alkalmazásának, illetve elemzik a biogáz tüzeléstechnikai tulajdonságait és 
energiaveszteség feltáró vizsgálatokat is végeznek. [SELMECI, 1998.]; [KEREK – RIBA, 1999.]; 
[WWW.TUKI.HU] 
 

[PORPATHAM – RAMESH – NAGALINGAM, 2005.] kutatóhármas azt vizsgálta, hogy a 
biomasszából elıállítható biotüzelıanyag milyen feltételek mellett alkalmazható belsıégéső 
motorok hajtóanyagaként. Földgázzal, biogázzal, illetve azok keverékeivel üzemeltetett 
négyütemő egyhengeres motor mőködését és károsanyag kibocsátását vizsgálták. 
Kísérleteiket állandó fordulatszámon eltérı fojtószelep nyitás mellett, különbözı Φ tényezık 
(légviszony tényezı reciproka) mellett és változó gyújtási idıkkel végezték. Megállapították, 
hogy a minimális elıgyújtás biogáz tüzelıanyag esetében nagyobb, illetve földgázüzemben a 
motor hígabb keverékekkel üzemeltethetı, mint biogázüzemben. A belsıégéső motorok 
károsanyag kibocsátására vonatkozóan [POCOROBA – PETTERSSON – AGRELL – BONTONNET – 

JANSSON, 2001.] megállapították, hogy a tüzelıanyag magas H/C aránya csökkenti a 
maximális lánghımérsékletet, így csökken az NOX keletkezés. 
 

[ROUBAUD – FAVRAT, 2005.] CO2 és földgáz különbözı arányú keverékébıl alacsony 
főtıértékő gázt állítottak elı, majd az O2-, CO2-, CO-, NOx- és HC-analizáló egységgel 
felszerelt károsanyag vizsgáló és elemzı berendezés segítségével állandó fordulatszámon, 
eltérı kompresszióviszonyok mellett meghatározták egy hathengeres, elıkamrás 
szikragyújtású motor károsanyag kibocsátását. [HUANG – CROOKES, 1998.] kísérleteiket 
egyhengeres négyütemő szikragyújtású üzemmódban mőködtetett motorral végezték állandó 
fordulatszámon növekvı kompresszióviszony, adott CO2 tartalom (37,5%) és adott 
légviszony tényezı (0,97) mellett. A kompresszióviszony növelése intenzíven növekvı NOx 
és HC kibocsátást okozott, amely azzal magyarázható, hogy az expanziós folyamat után 
kialakuló alacsonyabb hımérséklet hatására a maradék tüzelıanyag tökéletlenül ég el. 
[CROOKES, 2006.] további vizsgálatokat is végzett változó CO2 tartalom mellett. 
Megállapította, hogy növekvı CO2 arány csökkenı NOx kibocsátást eredményez, mely az 
égési sebesség és az égési csúcshımérséklet csökkenésének köszönhetı. 
 

Az elıbb említett kutatócsoportok tanulmányaikban csupán a gázmotoros hasznosítási 
kísérleti tapasztalatokra támaszkodó modellt dolgoztak ki, azonban az elıállítási oldalt nem 
vizsgálták. A biogáz elıállítási és hasznosítási kutatások együttes bemutatása révén a 
mezıgazdaság és az energetika egymásmellettiségét kívántam érzékeltetni, mintegy rámutatva 
a néhány száz egyedes sertéstelepek hulladék problémájára, illetve a sertés hígtrágya EU 
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konform kezelési módjának megvalósíthatóságára, továbbá egy stabil energiatermelı egység 
kialakításának lehetıségére. 
 
 

3. A KUTATÁS MÓDSZEREI ÉS EREDMÉNYEI 
 

A Szolnoki Fıiskola mezıtúri telephelyén végzett kutatásaim eredményei feltárják, hogy a 
sertés hígtrágya és a különbözı adalékanyagok fermentációjával mennyi és milyen összetételő 
biogáz keletkezik, hogyan lehet úgy üzemeltetni a fermentorokat, hogy a hasonló technológiát 
megvalósító üzemek az adott felhasználási lehetıségeknek megfelelı mennyiségő és 
összetételő biogázt termeljen. A vizsgálati eredményeim értékelése és a kísérletek 
reprodukálhatósága céljából disszertációmban bemutatom a biogáz kinyerésére általam 
alkalmazott kísérleti és vizsgálati módszert, illetve laboratóriumi eszközrendszert, amelyek 
segítségével a szerves anyag lebomlási folyamatot nem csak regisztrálni, hanem szabályozni 
is lehet. Bemutatom továbbá a biogázhozam függvényében a gázmotoros energiaátalakítás 
lehetıségét. A gázmotoros kísérletek helyszíne a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszékének Jendrassik György Hıtechnikai 
Laboratóriuma, ahol rendelkezésre áll a kísérleti gázmotor a hozzákapcsolható adatrögzítı és 
szabályozó rendszerrel, valamint a károsanyag kibocsátást mérı rendszerrel. A biogázok 
szikragyújtású belsıégéső motorban történı hasznosítása során információ győjthetı arról, 
hogy a különbözı alap- és adalékanyagokból származó biogázok milyen hatással vannak a 
gázmotorok üzemére, különös tekintettel a károsanyag kibocsátásra. 
 
 

3. 1. A BIOGÁZOK ELİÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KUTATÁSAIM MÓDSZEREI ÉS EREDMÉNYEI 
 

A Szolnoki Fıiskola mezıtúri telephelyén több mint egy évtizede végzünk sertés hígtrágya 
bázisú biogáz elıállítási kísérleteket az intenzív biogáz termelés megvalósulásához szükséges 
receptúrák kidolgozása céljából. A kutatás során elvégzett részfeladatok: 

– A biogáz elıállítási kísérletek megtervezése, az alkalmazott fermentációs 
technológia kidolgozása. 

– A kísérletekhez szükséges eszközrendszer kialakítása, folyamatos továbbfejlesztése. 
– Hozamfokozó biogáz elıállítási kísérletek végzése a biogáz energetikai célú 

hasznosítása érdekében. 
– A biogáz elıállítási kísérletek eredményeinek (mennyiség, összetétel, 

energiatartalom stb.) feldolgozása. 
 

Az 1. táblázat azokat a receptúra variánsokat tartalmazza, amelyekbıl potenciálisan 
energianyerésre alkalmas mennyiségő és minıségő biogáz állítható elı. 
 

1. táblázat A kiválasztott receptúra variánsok 
 

fermentorok 
száma 

sertés 
hígtrágya 

baktérium 
cukorcirok 

présmaradvány 
gyümölcs 

törköly 
kukorica 
törköly 

C/V. + – + (napi 30 g sza) – – 

E/III. + + – + (napi 100 g sza) – 

E/VII. + + – – + (napi 100 g sza) 

F/I. + – – + (50%) – 

F/II. + – – + (25%) – 
 

Megjegyzés: Az egyes fermentorokban megvalósított receptúra variánsok által termelt biogáz hozamokat, 
illetve a biogázok metántartalmát az értekezés 2.4.1. és 2.4.2. alfejezetében ismertettem és elemeztem. 
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Az elvégzett biogáz elıállítási technológiai kísérletek alapján tett konkrét megállapításaim az 
alábbiakban foglalhatók össze: 

– A kontroll fermentorok biogáz (illetıleg metán) termeléséhez viszonyítva a 
kezelések hatására jelentıs eltérések tapasztalhatók a kezelt fermentorokat tekintve. 

– A savas kémhatású adalékanyagok (gyümölcscefre) csak korlátozott mennyiségben 
és feltételekkel alkalmazható biogáz rendszerekben. 

– Az 50%-nál nagyobb arányban gyümölcscefrét (savas kémhatású szerves 
hulladékot) tartalmazó biomassza (F/III.) esetében a biogáz rendszer elsavanyodik, 
metán elıállítására alkalmatlanná válik. 

– Az illékony szerves savakat tartalmazó adalékanyagok hozamfokozó adalékanyagok 
lehetnek, ugyanis az 50%-ban (F/I.), illetve a 25%-ban (F/II.) gyümölcscefrét 
tartalmazó biomassza mind a termelt biogáz mennyiségét tekintve, mind pedig a 
biogázok metántartalmát tekintve egy lehetséges biogáz elıállítási módot jelent. 

– Az alkalmazott receptúra variánsokkal kedvezı feltételek teremthetık egy lehetséges 
megújuló energiaforrás – biogáz – elıállításához, illetıleg a biogáz elıállításával 
egyidejőleg a hulladékártalmatlanítás is megvalósul. 

– Az egyes receptúrák eredményeként fokozható a metánkihozatal, azonban 
gázmotoros felhasználást feltételezve a cukorcirok présmaradvány (C/V.), a 
gyümölcstörköly (E/III., F/I., F/II.), illetve a kukoricatörköly (E/VII.) adalékolást 
egyidejő baktériumkezeléssel alkalmazó receptúra hatására keletkezı biogázok 
mennyiségi és minıségi szempontból is kielégítik a motorikus követelményeket. 

– A kukoricatörköly, illetve a gyümölcstörköly adalékanyag hatására megnövekedett 
metánhozam stabil gázösszetétellel párosul. 

– Az adott receptúrák metánkihozatala tehát kielégíti az energetikai hasznosítás 
feltételeit, ugyanis a hıerıgépek a minél egyenletesebb metánhozam biztosítása 
mellett mőködnek az elvárásoknak megfelelıen. 

– A gyümölcscefrét tartalmazó fermentorok (E/III., F/I., F/II.) receptúrái és a 
kukorciatörkölyt tartalmazó receptúra (E/VII.) esetén a biogázhozam is és annak 
metántartalma is kielégítı. 

 
 

3.2. BIOGÁZOK HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KUTATÁSAIM MÓDSZEREI ÉS EREDMÉNYEI 
 

A biogáz gázmotoros hasznosítására vonatkozó kísérleteimet a Budapesti Mőszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Jendrassik György Hıtechnikai Laboratóriumában végeztem. A 
kutatás során elvégzett részfeladatok: 

– A biogáz hasznosítási kísérletek megtervezése, az alkalmazott hasznosítási rendszer 
kiválasztása. 

– Biogáz hasznosítási kísérletek végzése a rendelkezésre álló gázmotoros 
eszközrendszerrel. 

– A biogáz hasznosítási kísérletek eredményeinek feldolgozása. 
 

A tüzelıberendezések mőködtetéséhez alkalmazott tüzelıanyagok kiválasztásakor minden 
esetben figyelembe kell vennünk, hogy az interdiszciplináris jelleggel bíró 
környezettudomány magában foglalja az energetika egyes fejezeteit is. A biogáz 
felhasználásának egyik módja a belsıégéső motorban történı hasznosítás. Kutatómunkám 
célkitőzése annak feltérképezése volt, hogy a különbözı receptúrákkal elıállított biogázok 
milyen hatással vannak a gázmotorok üzemére. A kísérletekhez az elıállított biogázok közül a 
motorok mőködtetése szempontjából – hozam és metántartalom alapján – optimálisnak tőnı 
biogázokat (C/V., E/III., E/VII., F/I., F/II.) választottam ki. A mérési részeredményeket az 1-

4. ábrák szemléltetik. Az eredményeimet energianyerési és hulladékártalmatlanítási 
vonatkozásban elemeztem. 
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Az alábbi ábrán megfigyelhetı, hogy λ>1,1 légviszony tényezık esetében a többletlevegı 
hőtıhatása kevesebb NOx kibocsátást eredményez. A növekvı szén-dioxid tartalmú 
(csökkenı metántartalmú) gázkeverékekkel történı motormőködtetés – az égés elhúzódása és 
a szén-dioxid hatása miatt – további csökkenést eredményez. 
 

 

 
 

1. ábra NOx emisszió 
 
 
A biogáz metántartalmának csökkenésével annak szén-dioxid tartalma növekszik. Ez azt 
jelenti, hogy az alacsonyabb metántartalommal rendelkezı biogázból többletbevitelre van 
szükség ugyanannyi metán beviteléhez, ezáltal a tüzelıanyaggal a motorba kerülı szén-dioxid 
mennyisége megnövekszik, amely a füstgázban is megjelenik jelentıs CO2 növekedést 
produkálva (2. ábra). 
 

 
 

2. ábra CO2 emisszió 
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Az alkalmazott energiahordozó szén-dioxid arányának növelésével az égés körülményei 
romlanak magasabb elégetlen szénhidrogén mennyiséget okoz. A földgázüzem és a magasabb 
szén-dioxid tartalmú (alacsonyabb metántartalmú) gázkeverékekkel történı üzemeltetés 
között λ=1,2-1,5 légviszony tényezı tartományban jelentıs eltérés nem mutatkozik (3. ábra). 
 

 

 
 

3. ábra THC emisszió 
 
A következı ábrán megfigyelhetı, hogy λ<1,0 légviszony tényezık esetén a CO emisszió 
ugrásszerően növekszik, ami a dúsuló keverék elıállítással magyarázható. A λ=1,1-1,4 (1,5) 
légviszony tényezı tartományban azonban a CO emisszió értékek – a gázkeverék szén-dioxid 
tartalmától függetlenül – nagyságrendekkel alacsonyabb értékeken stabilizálódnak. λ>1,4(1,5) 
légviszony tényezık esetén az égés elhúzódása eredményez növekvı CO emissziót. A CO 
emisszió vonatkozásában tehát egyértelmően megállapítható, hogy a hagyományos gázmotor 
alacsony metántartalmú gázkeverékekkel való mőködtetése a CO emisszióra nincs 
számottevı hatással, amennyiben a gázmotor λ=1,1-1,4 légviszony tényezı tartományban 
üzemel. 
 

 

 
 

4. ábra CO emisszió 
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Az elvégzett biogáz hasznosítási kísérletek alapján tett konkrét megállapításaim az 
alábbiakban foglalhatók össze: 

– A 10-20% szén-dioxid tartalmú (80-90% metántartalmú) biogázzal mőködtetett 
motor λ=0,8-1,1 légviszony tényezı tartományban közel azonos effektív 
teljesítmény értékeket képes leadni, mint földgázzal történı mőködtetés esetén. 

– A gyümölcstörköly adalékolású receptúra hatására képzıdött 30% szén-dioxid 
tartalmú (70% metántartalmú) biogázzal mőködtetett motor λ=1,1-1,2 légviszony 
tényezı tartományban – megnövekedett fogyasztás árán ugyan – a földgáz üzemhez 
hasonló effektív teljesítmény értékeket képes produkálni. 

– A λ>1,2 légviszony tényezı tartományban a metántartalom csökkenésének hatására 
az effektív teljesítmények értékei elmaradnak a földgáz üzem effektív teljesítmény 
értékeitıl. Nagyobb légviszony tényezık esetében az effektív teljesítmény és az 
effektív hatásfok jelentısen csökkennek. 

– A vizsgált különbözı összetételő biogázok magasabb CO2 tartalma kedvezıen hat az 
NOx kibocsátásra lean-burn égetésnél, már λ=1,1 légviszony tényezı felett is 
csökkenthetı a kibocsátás mértéke, a csökkenés mértéke az 50%-ot is elérheti. 

– Azonban a növekvı szén-dioxid tartalmú gázkeverékkel történı mőködtetés 
növekvı CO2 kibocsátást okoz. A növekvı kibocsátás egyértelmően a biogázzal 
bevitt CO2 tartalomra vezethetı vissza. A CO és THC kibocsátás viszont 
léghiánynál, illetve nagy légfeleslegek esetén növekszik ugrásszerően. 

– Az egyes károsanyag kibocsátások vonatkozásában megállapítható, hogy a gázmotor 
mőködési tartománya az emisszió szempontjából kedvezıbb tartomány felé tolódik. 
A λ=1,2-1,6 légviszony tényezı tartományban való mőködtetés összességében 
kevesebb károsanyag kibocsátást eredményez. 

 
 

4. EREDMÉNYEK GYAKORLATI HASZNOSÍTHATÓSÁGA 
 

A megújuló energiaforrások elıállítását és hasznosítását nem csak energiapolitikai, 
környezetvédelmi, versenyképességi, hanem vidékfejlesztési szempontok is indokolják. 
Disszertációmban olyan kutatási eredményeket mutatok be, amelyek ígéretesek a már 
üzemelı energiatermelı és egyben hulladékártalmatlanító biogáz létesítmények zavartalan és 
hatékony mőködésének elısegítésére, biztosítására. A dolgozat új érdeme, hogy a biogáz 
elıállításnak nem kizárólag energianyerési vetületét vizsgálja, hanem arra törekszik, hogy azt 
egy komplett rendszerbe illessze. A biogáz komplex biológiai elıállítási és gázmotoros 
hasznosítási technológiai kísérleteivel a komplex ökológiai szemlélet szükségességét is 
igazoltam.  
 

A disszertáció 2. és 3. fejezetében részletesen tárgyalt biogáz elıállításra és hasznosításra 
vonatkozó kutatási eredmények alapján megállapítható, hogy: 

– Az alapanyagok és a növényi eredető adalékanyagok keverékeibıl elıállítható – 
viszonylag homogén – biomassza anaerob fermentációja révén gázmotoros 
hasznosításra alkalmas mennyiségő és minıségő biogáz nyerhetı. 

– Létezik olyan intenzív hozamfokozási mód, amely nem megy a minıség rovására, a 
biogázok metántartalma viszonylag szők határok közé szorítható. 

– A savas kémhatású adalékanyagok (gyümölcscefre) csak korlátozott mennyiségben 
és feltételekkel alkalmazhatók biogáz rendszerekben. 

– Az alkalmazott receptúrákkal kedvezı feltételek teremthetık egy lehetséges 
megújuló energiaforrás – biogáz – üzemi szintő elıállításához, illetıleg a biogáz 
elıállításával egyidejőleg a hulladékártalmatlanítás is megvalósul. 

– A biogázok szén-dioxid tartalmának növekedésével a motor mőködési tartománya 
szőkül. 
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– A <60% metántartalmú biogázok hagyományos földgázmotorban történı 
hasznosítása problematikus, erısen romlanak a gázmotor paraméterei; azok csak a 
speciálisan kialakított biogáz motorokban égethetık el biztonságosan. 

– Az effektív teljesítmény értékek nagyobb légfeleslegeknél jelentısen csökkennek a 
biogáz növekvı szén-dioxid tartalmának hatására. 

– A gázmotor λ=1,2-1,6 légviszony tényezı tartományban való mőködtetése 
összességében kevesebb károsanyag kibocsátást eredményez a gázkeverék növekvı 
szén-dioxid tartalmának ellenére. 

– A receptúrák kidolgozása során alkalmazott szerves anyagok hasznosítása által az 
energiatermelés mellett a hulladékártalmatlanítás is megvalósul. 

 
A [BARTA, 2004.] által is vizsgált, a természetben kialakult, energia körforgalom modelljét 
adaptáltam egy biogáz elıállító és hasznosító rendszerbe, melyet egy alternatív 
mezıgazdasági rendszert feltételezı állattartó telep példáján keresztül mutatattam be. A 
rendszer súlypontja az integrált hulladékgazdálkodás, a környezetbarát energetikai 
hasznosítás, melyek elınyei a lokális és globális környezetvédelmi eredményekben, külsı 
hatásoktól független energiatermelésben, a vidéki területek népességmegtartó képességének 
javulásában rejlik, valamint ökológiai és ökonómiai szempontból is optimumközeli megoldás, 
továbbá a zárt körfolyamat megvalósítására helyezi a hangsúlyt. 
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ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK, TÉZISEK 
 
A disszertációban bemutatott kutatás új tudományos eredményei az alábbi tézisekben 
foglalhatók össze: 
 

1. 
Receptúrákat dolgoztam ki különbözı növényi eredető adalékanyagok felhasználásával sertés 
hígtrágya bázisú biogáz elıállításra, figyelembe véve a biogáz elıállítás ideális körülményeit. 
A gyümölcstörköly, a kukoricatörköly, illetve a cukorcirok présmaradvány adalékanyaggal 
elıállított receptúrák eredményeként a gázkihozatal (illetıleg a metánhozam) több mint 
kétszeresére is megnövekedett. Az intenzív hozamfokozás nem csupán idıszakos, a 
hozamállandóság a kísérletek összehasonlító idıszakában végig megfigyelhetı. 
Megállapítottam továbbá, hogy a metántartalom stabilitása adalékanyag függı, azonban a 
hozamfokozás nem ment a minıség (metántartalom) rovására, ugyanis a keletkezett biogázok 
metántartalma stabil és szőkebb határok közé szorítható, melyek további kísérletekkel 
finomíthatók. 
Lásd az értekezés 2.4. alfejezetét. 

Kapcsolódó publikációk: [10]; [14]; [17]; [18]; [19]; [22]; [24]; [26]; [30]; [32]; [37]; 

[39]; [40]; [42] 

 
2. 
Megalkottam a sertés hígtrágya alapú biogáz elıállítás kritériumrendszerét, figyelembe véve a 
biogázok gázmotorokban történı hasznosítását. Az általam kidolgozott receptúrák 
alkalmazásával elıállíthatók >60% metántartalommal rendelkezı biogázok, amelyek 
kielégítik a gázmotoros hasznosítás energetikai követelményeit. Kiválasztottam a gázmotoros 
felhasználás szempontjából megfelelı biogázokat (ld. a tézisfüzet 1. táblázatát): maximális 
gázkihozatal, >60% metántartalom, minél egyenletesebb hozam és minıség. 
Lásd az értekezés 2.4. alfejezetét, illetve az értekezés 16. táblázatát. 

Kapcsolódó publikációk: [22]; [24]; [26]; [30]; [32]; [37]; [39]; [40]; [42] 

 
3. 
Az általam kidolgozott receptúrákkal elıállított biogázok nem csak energetikai szempontból 
elınyösek, hanem H2S és NH3 tartalmuk is közel állandó értéken tartható. Megállapítottam 
továbbá, hogy a növényi eredető adalékanyagok hatására a biogázok H2S és NH3 tartalma a 
gázmotorok üzemeltetése szempontjából kritikus határérték alatt marad (a kén-hidrogén 
tartalom 57 mg/m3 érték alatti, míg az ammóniatartalom 2,81 mg/m3 alatti). Az egyes 
szubsztrátok (receptúrák) anaerob fermentációja e tekintetben közel állandó összetételt 
produkál. 
Lásd az értekezés 2.4. alfejezetét. 

Kapcsolódó publikációk: [20]; [23] 
 
4. 
Kísérleteket végeztem a biogázzal mőködtetett gázmotor optimális paramétereinek 
meghatározására. A különbözı metántartalmú biogázokkal végzett kísérletek eredményei azt 
mutatják, hogy az általam kidolgozott receptúrákkal elıállított 60-72% metántartalommal 
rendelkezı biogázok biztonságosan elégethetık hagyományos földgázmotorban. A biogázok 
metántartalmának csökkenésével (CO2 tartalmának növekedésével) a gázmotor mőködési 
tartománya szőkül és a nagyobb légfeleslegek (1,2-1,6) irányába tolódik, az effektív 
teljesítmény értékek csökkennek (10-15%-kal) és kismértékben romlik (2-4%-kal) a hatásfok. 
Lásd az értekezés 3.1., 3.2., 3.3. alfejezeteit. 

Kapcsolódó publikációk: [11]; [12]; [13]; [15]; [25]; [31]; [33]; [34]; [35] 
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5. 
Kísérletekkel azt is megállapítottam, hogy az általam kidolgozott receptúrákkal elıállított 
biogázok felhasználása esetén a gázmotor λ=1,2-1,6 légfelesleg tényezı tartományban való 
mőködtetése kisebb károsanyag kibocsátást eredményez. Az NOx emisszió jelentısen (20-
50%-kal) csökken, miközben a CO és a THC emisszió gyakorlatilag változatlan. A 
megnövekedett CO2 kibocsátás az alkalmazott biogázok magas CO2 tartalmával 
magyarázható, azonban a biogáz szén-dioxid tartalma biológiai eredető. 
Lásd az értekezés 3.1., 3.2., 3.3. alfejezeteit. 

Kapcsolódó publikációk: [11]; [12]; [13]; [15]; [25]; [31]; [33]; [34]; [35] 

 
6. 
Receptúráim kidolgozásával megalkottam egy komplex biogáz elıállítási és hasznosítási 
rendszert, amely segítségével mind az energetikai, mind pedig a környezetvédelmi célok 
együttesen érvényesíthetık. Az optimális megoldás érdekében a két célfüggvény változását is 
együtt szükséges elemezni, figyelembe véve, hogy a komplex optimalizálás súlypontja éppen 
a környezetbarát energetikai hasznosítás. Amennyiben nem biztosítható a receptúrák 
beállításához szükséges inputanyagok mennyisége és/vagy minısége, úgy csökkenhet az 
energiakihozatal és háttérbe szorulhat a hulladékártalmatlanítás is. 
Lásd az értekezés 4.3., 4.4. alfejezetét. 

Kapcsolódó publikációk: [17]; [21]; [28]; [29]; [40] 
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